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Wlewsk ma nowego sołtysa!

Wlewsk to miejscowość oddalona o 3 kilometry od Lidzbarka stanowiąca odrębne sołectwo. Funkcję gospodarza na terenie
sołectwa pełni sołtys.

W czerwcu odbyło się zebranie
wiejskie, podczas którego wyłoniono nowego sołtysa Wlewska.
W wyniku głosowania, wygrała
zdecydowaną większością głosów Pani Agnieszka Żach. W spotkaniu, na którym zachowano
reżim sanitarny uczestniczyli
również burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, zastępca Burmistrza
Janusz Bielecki i Przewodniczący
Rady Miejskiej Paweł Ciesielski,
a także opiekun sołectwa Dawid
Tuptoński, którzy pogratulowali
wygranej nowej Pani sołtys.
Nowo wybranej Pani Sołtys
składamy serdeczne gratulację
i życzymy owocnej współpracy
z radą sołecką, mieszkańcami
i pozostałymi organizacjami.

Koło Pszczelarskie w Lidzbarku

Na terenie Miasta i Gminy Lidzbark powstało nowe stowarzyszenie zrzeszające obecnie 14 miłośników pszczelarstwa.

Rejonowe Koło Pszczelarzy
w Lidzbarku zaczęło oficjalnie
swoją działalność w poniedziałek 14 czerwca. Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek przekazał

na ręce członków Koła naklejki
na produkowane przez nich miody i co ważniejsze legitymacje
członkowskie. Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Li-

dzbarku został Andrzej Goszka. Witam serdecznie nowopowstałe
Stowarzyszenie zrzeszające miłośników pszczelarstwa. Cieszę
się, że na terenie naszego miasta

powstała nowa inicjatywa, która
pozwoli pszczelarzom wymieniać
swoje doświadczenia i dzielić się
swoją wiedzą. Mam nadzieję,
że współpraca pomiędzy Kołem

a Urzędem Miasta i Gminy będzie
owocna i przyniesie obu stronom
wiele korzyści – mówi Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek.

Wieści z Urzędu

300 000 zł dofinansowania
dla terenów po PGR
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Łącznie 340 mln zł w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie
przekazane gminom, w których funkcjonowały
przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej,
tak zwane PGR-y. Rządowe wsparcie gminy
przeznaczą na inwestycje.
W ramach programu wsparcia
do województw: zachodniopomorskiego
i warmińsko-mazurskiego, największych obszarów, gdzie występowały PGR-y,
trafi po 47 mln zł. Środki trafią
też do wszystkich pozostałych
województw w Polsce. Wśród
beneficjentów programu znalazła się także Gmina Lidzbark.

W czerwcu w miejscowości Kamionek (gm. Szczytno) odbyło
się uroczyste wręczenie promes
z Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegeerowskich.
Gmina Lidzbark otrzymała 300
000 zł, które przeznaczone zostaną
na zagospodarowanie
terenu przy 5 blokach mieszkalnych w miejscowości Cibórz

od lewej: Sekretarz Miasta i Gminy Lidzbark Krzysztof Wieczorek, Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki, Wiceminister Błażej Poboży

Inwestycje w gminie w pełni

Pomimo upałów trwa realizacja tegorocznego budżetu inwestycyjnego, który zakłada blisko 60 zadań.
Zakończyły się prace przy remoncie traktu ul. Podzamcze,
Młyńska, Cicha. Prace wykonane w ramach dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych poprawiły stan nawierzchni na jednych z najbardziej
zniszczonych w lidzbarskich ulic.
Powstały tam nie tylko komfortowe chodniki i nowa nawierzchnia
asfaltowa, ale także niezbędne

odwodnienie i nowoczesna sieć
kanalizacji sanitarnej. Koszt inwestycji to ponad 550 000 zł.
Zakończyła się budowa świetlicy wiejskiej w Chełstach. Nowy
budynek z pewnością posłuży
mieszkańcom i przyczyni się
do integracji lokalnej społeczności. Zakończyła się także budowa drogi z kostki w Kiełpinach,
a swoje otwarcie już wkrótce

będą miały nowe altany w Miłostajkach i Glinkach. Ku końcowi
mają się prace przy rozbudowie
świetlicy wiejskiej w Bryńsku.
Ogłoszono też przetarg na termomodernizację
przychodni
zdrowia, a wraz z początkiem
wakacji rozpocznie się remont
w Szkole Podstawowej nr 1.
Na terenie Lidzbarka pojawiło
się również nowe oznakowa-

nie turystyczne. Nowe tablice
kierunkowe zostały ustawione na ul. Działdowskiej, Nowej,
Leśniczówka, Hallera, Lipowej
i Nowy Rynek. Tablice turystyczne prowadzą do najbardziej charakterystycznych i atrakcyjnych
turystycznie miejsc na terenie
miasta i gminy. W trzech miejscach na terenie miasta stanęły również mapy turystyczne

Droga w Kiełpinach

Nowe oznakowanie turystyczne

Budowa świetlicy wiejskiej w Bryńsku

Nowo wybudowana świetlica wiejska w Chełstach

przedstawiające plan Lidzbark
z zaznaczonymi najważniejszymi i najbardziej atrakcyjnymi
punktami z uwzględnieniem bazy
noclegowej,
gastronomicznej,
a także sklepów i innych punktów usługowych. Dzięki nim osoby przyjeżdżające do Lidzbarka
bez problemu trafią do najbardziej wartych zobaczenia lokalizacji.

Oświata
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Mamy laureatów i finalistów konkursów
przedmiotowych

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe to te, na które każdego roku czekają nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim
uczniowie. Dlaczego? To proste! Jeśli zostanie się ich laureatem – egzamin z danego przedmiotu ma się zdany na 100%, ocenę
celującą na świadectwie i gwarancję przyjęcia do wymarzonej szkoły, bo która szkoła nie lubi mądrych uczniów?

W Urzędzie Miasta i Gminy
w Lidzbarku tradycyjnie już odbyło się spotkanie z najzdolniejszymi uczniami z naszej gminy.
Dwóch laureatów ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz finalistka ze Szkoły Podstawowej Nr

2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odebrało z rąk Burmistrza
Lidzbarka Macieja Sitarka oraz
Dyrektor CUW Justyny Kochalskiej gratulacje za wybitny ta-

lent i ciężką pracę:
– Olga Nowińska – finalistka Wojewódzkiego Konkursu
z Geografii, laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Biologii
– Filip Ostrowski – Laureat
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

– Bartosz Bilski – Laureat Wojewódzkiego Konkursu z Biologii
Listy gratulacyjne za wspieranie uczniów, przekazywanie
wiedzy i wskazywanie perspektyw wręczone zostały nauczycielom prowadzącym:
Dorocie Kalinowskiej - So-

snowskiej, Lucynie Talarowskiej, Katarzynie Jeziółkowskiej
i Marii Markowskiej oraz dyrektorom szkół Januszowi Ławickiemu i Joannie Urbańskiej.
Gratulujemy wszystkim i życzmy dalszych sukcesów w nauce.

Przedłużenie powierzenia stanowiska dla
dyrektorów szkół podstawowych

Czerwiec to nie tylko czas podsumowań i zakończenia roku szkolnego, ale też czas na powierzenie obowiązków dyrektorów
szkół na dalsze lata.

W minionym miesiącu Burmistrz Lidzbarka spotkał się
z dyrektorami szkół z terenu
gminy Lidzbark w celu wrę-

czenia zarządzenia w sprawie
przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektora na kolejne
lata. Swoje nominacje odebrali:

dyrektor Szkoły Podstawowej nr
1 w Lidzbarku Joanna Urbańska,
dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Lidzbarku Janusz Ławic-

ki, dyrektor SP Bryńsk Iwona
Strungowska oraz dyrektor SP
Dłutowo Katarzyna Trzcińska-Raczkowska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zarządzaniu powierzonymi jednostkami
oświatowymi.

Wieści z Urzędu
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Wyrób Lidzbarską Kartę Mieszkańca już dziś!

Do tej pory lidzbarski Urząd wydał już prawie 4000 kart. Karta Mieszkańca upoważnia do szeregu zniżek na korzystanie z usług lub
atrakcji na terenie całego miasta.
Kto może otrzymać Lidzbarską
Kartę Mieszkańca?
Do otrzymania LKM uprawniony jest mieszkaniec Gminy Lidzbark, który:
– rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Działdowie oraz w swoim zeznaniu
podatkowym deklaruje, że jego
miejscem stałego zamieszkania
jest Gmina Lidzbark;
– jest rolnikiem, utrzymującym
się wyłącznie z rolnictwa.
Do otrzymania LKM uprawnieni są również następujący
członkowie rodziny mieszkańca
Gminy Lidzbark, stale zamieszkujący w Gminie Lidzbark, nieuzyskujący dochodów:
• niepracujący współmałżonek;
• dzieci do ukończenia 18 roku
życia, a kontynuujący naukę
do 25 roku życia;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby bezrobotne;
• dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Gminy Lidzbark.
Zostań Partnerem Lidzbarskiej
Karty Mieszkańca
Jeśli jesteś właścicielem firmy:
stacji benzynowej, cukierni, restauracji, salonu fryzjerskiego,
gabinetu kosmetycznego, zakładu wymiany opon, prowadzisz
zakład usługowy, sklep bądź
hurtownię, która oferuje towary lub usługi dla mieszkańców
Miasta i Gminy Lidzbark, dołącz
do naszego Programu. Zainwestuj w długoterminowe relacje

z lokalnymi Klientami.
Przedsiębiorco zgłoś chęć
udziału w Programie Lidzbarska
Karta Mieszkańca. Jeżeli jesteś
zainteresowany przystąpienia
do LKM jako Partner zapraszamy do współpracy. Złóż wniosek,
w którym zaproponujesz swoje
preferencje dla posiadaczy karty.
Zostań PARTNEREM LIDZBARSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA, dzięki temu:
• promujesz i zwiększasz rozpoznawalność własnej firmy,
• wspierasz i integrujesz się
z lokalną społecznością,
• realizujesz politykę społecznej
odpowiedzialności biznesu,
• oferta Twojej firmy będzie udostępniona na naszej stronie
internetowej oraz w innych
materiałach promujących Program wydawanych przez Gminę Lidzbark,
• możesz posługiwać się znakiem „Partner Programu Lidzbarska Karta Mieszkańca”.
Jak zostać Partnerem Lidzbarskiej Karty Mieszkańca?
Wystarczy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić wniosek
i złożyć go w Urzędzie Miasta
i Gminy w Lidzbarku. Szczegółowych informacji udziela Wydział
Spraw Obywatelskich, tel. 23 69
61 505 wew.126 lub 533 549 298.
Do tej pory udział w programie
Lidzbarskiej Karty Mieszkańca
zadeklarowało 11 podmiotów.

WYKAZ ZNIŻEK DLA UŻYTKOWNIKA LIDZBARSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku
• Wynajem sprzętu wodno-rekreacyjnego: 50%
opłaty ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Lodowisko: 50% opłaty ustalanej Zarządzeniem
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Park linowy: 50% opłaty ustalanej Zarządzeniem
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Zjeżdżalnie wodne: 50% opłaty ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
• Leżak MOSiR: 50% opłaty ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Motorówka elektryczna: 50% (przy wypożyczeniu od 1 godziny) opłaty ustalanej Zarządzeniem
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Kawiarenka Cittaslow
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku
• Ambulatorium – bezpłatne korzystanie z usług
dla posiadaczy LKM
Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku
• Welex – bezpłatne korzystanie z przejazdu dla
posiadaczy LKM
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
• Odbitki kserograficzne: 50% opłaty ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
• Drukowanie, skanowanie: 50% opłaty ustalonej
Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
• Laminowanie: 50% opłaty ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
• Kawa, gorąca czekolada z ekspresu: 50% opłaty ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
Stowarzyszenie Historyczno-Strzeleckie „Po-

granicze w ogniu”, ul. Mickiewicza 10, 13-230 Lidzbark - 10% zniżki na niżej podane usługi:
• Strzelania rekreacyjne,
• Szkolenia strzeleckie (ogłoszone w mediach,
mediach społecznościowych),
• Szkolenia surwiwalowe,
Marlena Szatkowska P.P.H.U.T. Marlex, ul. H. Kołłątaja 16, 13-230 Lidzbark
• Środki ochrony roślin GLIFOSATY: rabat w wysokości 5%
• Nawozy na trawę (5 kg, 10 kg, 25 kg): rabat
w wysokości 5%
• Pasza dla drobiu NIOSKA granulat: rabat w wysokości 5%
Auto-Eko-Gaz Jolanta Rutkowska, ul. Zieluńska
26, 13-230 Lidzbark
Paliwa na stacji paliw:
• ON: rabat w wysokości -10 groszy za każdy zakupiony litr
• 95: rabat w wysokości -10 groszy za każdy zakupiony litr
• LPG: rabat w wysokości -5 groszy za każdy zakupiony litr
• Akcesoria samochodowe: rabat w wysokości
10%
• Noclegi: rabat w wysokości 10%
Restauracja pod Jabłonką Iwona Michalska, ul.
Kościelna 11, 13-230 Lidzbark
• Dania główne z karty MENU: rabat 5%
Jan Sternicki STER-TRANS, ul. Główny Dworzec
9B 13-230 Lidzbark
• Mycie ręczne aut osobowych i ciężarowych
(z wyłączeniem myjni automatycznej): rabat 5%
• Pranie tapicerki w autach osobowych i ciężarowych: rabat 5%
Storczyk Ewa Sternicka, ul. Młyńska 5, 13-230
Lidzbark
• Za zakupy powyżej 50 złotych udzielany jest rabat w wysokości 5%

Rachmistrzowie wyruszyli w teren
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Utworzyliśmy strefę rekreacyjną
na lidzbarskim targowisku

W sobotę, 12 czerwca odbyło się długo wyczekiwane otwarcie rekreacyjnej części lidzbarskiego targowiska, które powstało
dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt projektu to 2 293 005 zł, z czego 998 295,25 zł to pozyskane dofinansowanie.

Dzięki zaangażowaniu Młodzieżowej
Rady
Miejskiej
w Budżet Obywatelski w nowym miejscu rekreacji poza
pumptrackiem, siłownią zewnętrzną czy linarium powstał skatepark, który jeszcze
przed oficjalnym otwarciem
cieszył się dużym zainteresowaniem. Inwestycja zosta-

ła dofinansowana ze środków
Cittaslow, w związku z czym
w uroczystości otwarcia wzięli udział Burmistrzowie Sieci
Miast Cittaslow, którzy wraz
z Burmistrzem Lidzbarka przecięli na scenie symbolicznie
wstęgę otwierając oficjalnie
obiekt. Pomimo deszczowej
aury zaplanowane atrakcje

cieszyły się niemałym zainteresowaniem.
Na specjalnym
boisku do gry w teqballa mecz
rozegrali zawodnicy tej dyscypliny. Gościem specjalnym,
którym opowiedział zgromadzonym o tej stosunkowo nowej
dyscyplinie sportu był Michał
Listkiewicz – prezes Polskiego Związku Teqball. Podczas

otwarcia wystąpiła również
Natalka Pawelska, mieszkanka
Gminy Lidzbark i tegoroczna
finalistka The Voice Kids. Uroczystość otwarcia nowej strefy
rekreacyjno-sportowej uświetnili tancerze formacji tanecznej
Iron Skills. Na scenie wystąpił
Martyn ESM – raper zajmujący
się profilaktyką. Nie zabrakło

też warsztatów jazdy na deskorolce i hulajnodze. Największą
popularnością wśród lidzbarskiej młodzieży cieszył się jednak występ gwiazdy wieczoru –
Smolasty. Dodatkową atrakcją
były warsztaty medyczne przeprowadzone przez profesjonalnych ratowników.

Sport

Kampania Rowerowy Maj za nami
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W przededniu otwarcia rekreacyjnej części na Targowisku Miejskim, Lidzbark odwiedził Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Podczas spotkania na targowisku odbyło się podsumowanie
tegorocznej kampanii Rowerowy Maj, w której udział wzięła
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lidzbarku oraz Szkoła Podstawowa w Bryńsku. W tegorocznej
edycji udział wzięło 174 uczniów
i 26 nauczycieli, którzy łącznie
uzyskali prawie 3 tysiące przejazdów. Przez cały maj byliśmy
świadkami jak uczniowie dzielnie pokonywali drogę do szkoły
na rowerach, deskorolkach, hulajnogach, a w ślad za nimi ich
rodzice. - Jest mi niezmiernie

miło, że w akcję zaangażowało się tylu uczniów i nauczycieli.
Mam nadzieję, że w przyszłym
roku będzie Was jeszcze więcej mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej
Sitarek. Uczestnicy akcji każdego
dnia od 4 do 24 maja dojeżdżając
na zajęcia otrzymywali naklejki,
które przyklejali do dzienniczka
rowerowego i na plakat klasowy.
Rowerowy Maj to kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród
uczniów oraz grona nauczycielskiego, która idealnie wpisuje się
w walory naszego miasteczka.

Ekologiczna Gmina

str. 8

Umowy na dofinansowanie wymiany
ogrzewania węglowego na proekologiczne

W Polsce występuje bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, którego głównym źródłem jest ogrzewanie domów węglem, często bardzo niskiej jakości, spalanym w piecach i w przestarzałej konstrukcji kotłach. Aby poprawić jakość powietrza w 2017 r.
po raz pierwszy w historii naszej gminy uruchomiono procedurę dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych.

W ramach tegorocznego dofinansowania wymienione zostaną
50 pieców. Pobudowane zostaną
także 4 przydomowe oczyszczalnie. W związku z dużym zaintere-

sowaniem dofinansowaniem Gmina Lidzbark planuje zwiększenie
środków dotacji i umożliwienie wymiany kolejnych pieców. – Ekologiczne palenisko w gospodarstwie

Nowe obowiązki
dla właścicieli
budynków

domowym, czy też przydomowa
oczyszczalnia to ogromny krok
w przód, zbliżający mieszkańców
Lidzbarka do poprawy naszego
lokalnego, jak również globalnego

Od 1 lipca 2021r. rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację do CEEB o użytkowanych
źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów
mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali
usługowych.
Wszystkie regulacje dotyczące CEEB
zostały sformułowane i zdefiniowane
w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 554).
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla
nowopowstałych budynków termin ten
będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel
lub zarządca budynku czy lokalu ma 14
dni od dnia, w którym zaistniała zmiana
na złożenie nowej deklaracji.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego CEEB lub
w formie papierowej w Urzędzie Miasta
i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21,
13- 230 Lidzbark.
Przesłanie danych będzie obowiązkowe.
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia zgodnie
z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października
2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary
grzywny.
Szczegółowe informacje na temat CEEB
dostępne na stronie Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego.

klimatu. Zauważamy znaczną poprawę parametrów jakości powietrza takich jak np. PM10. Całorocznie monitorujemy współczynniki
smogowe, można je obserwować

za pomocą aplikacji Airly. Dzięki prowadzonemu programowi
od początku jego trwania udało się
wymienić 115 pieców – mów Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek

Nasze Sołectwa
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Rozpoczął się sezon imprez plenerowych w gminie
W czerwcu odbyły się już dwa festyny rodzinne. Na integracyjnej imprezie mieli okazję spotkać się mieszkańcy Glinek i Zalesia.

Impreza w Zalesiu zorganizowana przez nowo powstałe Koło
Gospodyń Wiejskich, sołtysa, radę
sołecką było doskonałą okazją
do integracji wsi i zainicjowało
sezon imprez plenerowych. Każ-

dy uczestnik mógł posmakować
sezonowych potraw z grilla oraz
swojskiego jadła przygotowanego przez KGW Zalesie w słodkim
i wytrawnym wydaniu. Po poczęstunku dzieci mogły spróbować

sił w zabawach rodzinnych. Nie
zabrakło też dmuchanego statku pirackiego, który cieszył się
ogromną popularnością, a także
drobnych upominków dla najmłodszych.

Swój tradycyjny Piknik u Sołtysowej mieli także mieszkańcy sołectwa Nowy Zieluń. Nie obyło się
bez zabaw dla dzieci, grilla, przejażdżek konnych. Do Glinek przyjechała także alpaka Tosia, którą

najmłodsi uczestnicy pikniku
mogli pogłaskać, nakarmić, a nawet pójść na spacer. Mieszkańcy
sołectwa wspólnie przygotowali biesiadę przynosząc ze sobą
swojskie przysmaki i ciasta.

Prawie 200 000 zł dofinansowaniana Klub Seniowa w Wawrowie
W ramach programu Senior+ z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Gmina Lidzbark otrzymała dotację w wysokości 191 000 złotych.

Dzięki pozyskanym środkom
świetlica w Wawrowie zostanie
przebudowana i wyremontowana. W budynku zostaną wykonane prace remontowo-budowlane

pozwalające dostosować świetlicę do potrzeb seniorów i osób
niepełnosprawnych. Przy pomocy
uzyskanej dotacji zostaną zlikwidowane bariery architektonicz-

ne, a pomieszczenia zostaną wyposażone w urządzenia dla osób
niepełnosprawnych. Wyremontowane zostanie m. in. pomieszczenie ogólnodostępne pełniące

funkcję sali spotkań oraz aneks
kuchenny do przyjmowania i wydawania posiłków, łazienki. Wydzielone zostanie także miejsce
pełniące funkcję szatni.

Klub Seniora w miejscowości
Wawrowo zapewnieni seniorom
możliwość spędzania wolnego
czasu w ciekawy i aktywny sposób.
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Festyn PCK za nami

Aktualności

Honorowy Dawca Krwi brzmi dumnie, choć sam krwiodawca to najczęściej ktoś kogo mijamy codziennie na ulicy, nasz sąsiad może krewny.
Ot skromna osoba a dzieli się tym co ma najcenniejszego – kroplą krwi ratują zdrowie, a nawet życie.
W niedzielę, 20 czerwca na Plaży Miejskiej w Lidzbarku odbył się
tradycyjny festyn z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. To właśnie Klub Honorowych Dawców

Krwi w Lidzbarku, Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Oddział
Rejonowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Działdowie zorganizował festyn rodzinny. Głównym

motywem pikniku było podziękowanie Krwiodawcom, którzy
oddając krew, codziennie ratują
innym życie, jak również uświadomienie, że krew to dar który

mimo, że ma go każdy, to wielu go
potrzebuje, a oddają go nieliczni.
Główny punkt stanowiło wspólne
biesiadowanie, rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego oraz kon-

kursu na obraz w piasku. Organizatorom sprzyjała również piękna
pogoda, która przeciągnęła bardzo dużą ilość osób, w tym turystów oraz mieszkańców.

Sport

Jeleń po raz kolejny mistrzem
Turnieju Sołectw!
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Na Stadionie Miejskim w Lidzbarku odbyła się kolejna edycja Turnieju Sołectw w piłkę nożną o Puchar Burmistrza Lidzbarka. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział aż 13 drużyn.

Zarówno mecze o miejsca
na podium jak i rozgrywki
na niższych szczeblach były
niezwykle emocjonujące. W finale zmierzyły się ze sobą
drużyny z Jelenia i Kiełpin.
Wynikiem 2:0 zwyciężył Jeleń
zdobywając tym samym tytuł
mistrza po raz drugi z rzędu
i po raz piąty w swojej karierze.

Klasyfikacja generalna prezentuje się następująco:
I Jeleń
II Kiełpiny
III Jamielnik
IV Nowy Dwór
V Wąpiersk
VI Słup
VII Klonowo
VIII Bryńsk

IX Stare Dlutowo
X - XIII (Ex aequo) Nowe Dłutowo, Zdrojek, Wlewsk, Bełk.
Najlepszym strzelcem meczu został Jakub Szczygłowski
z drużyną Jelenia (6 bramek).
Tytuł najlepszego bramkarza
otrzymał Paweł Kowalkowski
z Jamielnika.
Najstarszym
zawodnikiem

okazał się Waldemar Kociela ze Zdrojka. Najlepsze trzy
drużyny otrzymały od Burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka pamiątkowe puchary.
Zwycięska drużyna wystąpiła
w składzie: Piotr Maciejewski (bramkarz), Jacek Rosa,
Adrian Józefowicz, Sebastian
Nawrocki, Rafał Błaszkowski,

Tomasz Zakrzewski, Krystian
Jabłoński, Jakub Szczygłowski, Kacper Grabowski i Patryk Ziółkowski. Dziękujemy
wszystkim sołtysom za mobilizację swoich zawodników,
drużynom za uczciwą grę,
a kibicom za tłumne przybycie
i fantastyczny doping!

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Ojca

Jak co roku lidzbarski zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego wspólnie z Burmistrzem Lidzbarka zorganizował zawody wędkarskie z okazji Dnia Ojca, w których udział wzięło 30 par. Zwycięzcami zostali Jakub i Tomasz Młynarczuk.

Uczestnicy konkursu wraz
z dziećmi zebrali się przy Małym
Jeziorku o 7:45 w celu zapisów.
Po dokonaniu wpisu na listę za-

wodnikom zostały przyznane
miejsca łowieckie i tak do godziny
11:00 każdy z uczestników zawodów próbował złowić jak najwię-

cej ryb. Po godzinie 11:00 nastąpiło ważenie ryb i rozstrzygnięcie
zawodów wędkarskich. Następnie członkowie Koła zdecydowali

o przyznaniu nagród w konkursie
plastycznym „Wędkarska Przygoda 2021”. Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy medal oraz

nagrody. Na koniec wszyscy zawodnicy zrobili sobie pamiątkowe
zdjęcie i uczcili swoje spotkanie
w kawiarence Cittaslow.
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Aktualności

Wakacyjny rozkład jazdy autobusów

Od 28.06 do końca wakacji (31.08) będą kursowały autobusy do okolicznych miejscowości. Przewoźnik obsługujący trasy to Olsztyński BUS Sp. z o.o. Kursy
będą odbywały się od poniedziałku do piątku i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych dojazdem do okolicznych miejscowości. Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy wakacyjnych autobusów. To wszystko w ramach dofinansowania w kwocie niespełna 92 000 zł, które Centrum Usług Wspólnych
otrzymało od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w ramach Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

